VOOR WIE LUIDDE DE KLOK?
Kermisgemeenschap

2015

GEDOOPT:

08-11-2015 werden gedoopt in
restaurant Vivaldi, Molenstraat
81 om 14.00 uur:
Hansje Cornelis en Jamian
Christiaan Eckelboom,
zoontjes van Chris en Anneke Eckelboom-Kortsmit.
—————————————————————
GEBOREN:

5-10-2015, Djayda, Delilah
Jolanda Catharina
Brunselaar, dochter van
Michael en Tamara en zusje
van Delilah.
Correspondentieadres:
Sanderboutlaan 3, 6181 DN Elsloo.
———————————————————
GEBOREN:

14-08-2015, Aadje ,
Adrianus Bertus
Maria de Jong, zoon
van Bert en Lisette de
Jongh.
Correspondentieadres
(tijdelijk):
Weberstraat 30, 1446 VV Purmerend.
—————————————————————
OVERLEDEN:

13-08-2015, Sophia Hendrika (Hennie) de Voer –
Husers, weduwe van Wim de Voer.
Correspondentieadres: Markveldebrink 47, 7544 VD
Enschede
—————————————————————
GEDOOPT:

21-08-2015, Steve
Hendrikus Jamel
Hoefnagels, zoon van
Joep en Lisa Hoefnagels.
Correspondentieadres:
Smeetstraat 74, B-3640
Molenbeesd.

21-08-2015, Julot Roos
Lisa Broods, dochter van
Frank en Cheryl Broods.
Correspondentieadres:
Stellingmolen 33, NL6003 CE Weert.

—————————————————————
09-08-2015
Bericht ontvangen van de Kermis Carrousel,
Kennisgeving condoleance
Naar aanleiding van het overlijden van Chris Saedt
heeft de familie ons gevraagd u via een mail te
informeren. Vanuit respect voor en medeleven met
de nabestaanden delen wij u daarom het volgende
mede:
Op woensdag 5 augustus is, te midden van degenen
die hem dierbaar waren, heengegaan Chris Saedt.
Een plechtige uitvaartmis vindt plaats op maandag
10 augustus om 11.30 uur in de parochiekerk van
de: H.H. Cosmas en Damianus Pannenstraat 1 te
Groesbeek.
Aansluitend vindt de crematieplechtigheid plaats in
besloten kring.
Chris is thuis, gelegenheid tot persoonlijk afscheidt
te nemen kan op zondag 9 augustus van 15.00 tot
18.00 uur.
Correspondentieadres: Drentselaan 8 6562 BG
Groesbeek.
————————————————————
23-07-2015,
overleden te
Apeldoorn Bertus
Donks (geboren 3
februari 1933 te
Schiedam, Ridder in
de Orde van Oranje Nassau, echtgenoot
van Ietje DonksBrunselaar.
Er is gelegenheid tot
afscheid nemen en
condoleren op
dinsdag 28 juli van 18.30 tot 19.30 uur in
Rouwcentrum Rouwenhorst, Christiaan Geurtsweg
24 te Apeldoorn.
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Vosselmanstraat 50 7311
CL Apeldoorn
—————————————————————

12-07-2015 Bericht ontvangen van de Kermis
Carrousel, Kennisgeving condoleance
Naar aanleiding van het overlijden van Carla van
Noort – Wegkamp heeft de familie ons gevraagd u
via een mail te informeren. Vanuit respect voor en
medeleven met de nabestaanden delen wij u daarom
het volgende mede:
Na een periode van snel afnemende gezondheid is
op 11 juli overleden: Carla Antonia van Noort –
Wegkamp.
Carla is opgebaard in uitvaartcentrum: De Nieuwe
Ooster Rozenburglaan 7 te Amsterdam,
Alwaar gelegenheid is om afscheid te nemen en te
condoleren op woensdag 15 juli van 18.30 tot 19.30
uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag
17 juli om 16.00 uur in de aula van: Crematorium
Westgaarde Ookmeerweg 275 te Amsterdam
Osdorp.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangstkamer.
Correspondentieadres: Postbus 412 7300 AK
Apeldoorn
Carla houdt van witte bloemen.
—————————————————————
10-07-2015, Bericht ontvangen van de Kermis
Carrousel, Kennisgeving condoleance
Naar aanleiding van het overlijden van Akke
Verwijk heeft de familie ons gevraagd u via een
mail te informeren. Vanuit respect voor en
medeleven met de nabestaanden delen wij u daarom
het volgende mede:
Op woensdag 8 juli is toch nog onverwacht
heengegaan Akke Hendrika Verwijk-Andela.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op zondag 12 juli van 19.00 tot 20.00 uur in:
Rouwcentrum Rouwenhorst. Christiaan Geurtsweg
24 te Apeldoorn.
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 13
juli om 14.30 uur in de:
Veluwezaal van Crematorium Dieren Imboslaan 6 te
Dieren.
Na afloop is er eveneens gelegenheid tot condoleren
in de koffiekamer van het crematorium
Correspondentieadres:
Postbus 614 7300 AP Apeldoorn
—————————————————————
09-07-2015, Bericht ontvangen van de Kermis
Carrousel, Kennisgeving condoleance
Naar aanleiding van het overlijden van Dhr.
Bosman heeft de familie ons gevraagd u via een
mail te informeren. Vanuit respect voor en
medeleven met de nabestaanden delen wij u daarom
het volgende mede:
Na een periode van afnemende gezondheid is rustig
ingeslapen de innig geliefde man, zorgzame vader
en trotse opa Frederik Johan Salomon Bosman.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op maandag 13 juli om 14.30 uur in:
Crematorium Stilleweer Stilleweersterweg 1 te
Appingedam.
Aansluitend zal er gelegenheid zijn tot condoleren in
de koffiekamer.
Correspondentieadres: Kollerijweg 26 9795 PM
Woltersum

14-06-2015, Alysha
Gühnen en Bennie
Meinen Eerste Heilige
Communie

Alysha

Bennie
Alysha: peter is Berry Meinen en meter is Silvia
Mulder
Bennie: peter Willem Gühnen en meter Geertruida
Gühnen en Hetty Meinen.
Correspondentieadressen:
Familie Gühnen, Molenmakershoek 118, 7328
JL Apeldoorn
Familie Meinen, Landeweeerd 53, 7451 VC Holten
—————————————————————
25 jaar getrouwd, Hans en José Brom
Op zaterdag 23 mei zijn Hans en José Brom 25 jaar
getrouwd.
Correspondentieadres: Blauwe Hoek 62a, 6686
AE Doornenburg
—————————————————————
16-04-2015, overleden Bertus Opdam
Op 67-jarige leeftijd is overleden Bertus Opdam –
leven kermisexploitant -, echtgenoot van Alie
Opdam-Wessels. Op dinsdag 21 april heeft de
uitvaartdienst plaatsgevonden in de par4ochiekerk
O.L. Vrouwe ten Hemelopneming Zwolle (De
Peperbus), waarna de crematieplechtigheid heeft
plaats gevonden in het crematorium Kranenburg te
Zwolle.
Correspondentieadres: Almelosekanaal 3 B, 8011
KR Zwolle

17-04-2015, overleden Henk Bartling
Bericht ontvangen van de Kermis Carrousel,
Kennisgeving condoleance
Geachte Kermis Carrousel abonnee,
Naar aanleiding van het overlijden van Henk
Bartling heeft de familie ons gevraagd u via een
mail te informeren. Vanuit respect voor en
medeleven met de nabestaanden delen wij u daarom
het volgende mede:
Tot ons verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van Henk Bartling. Henk is op 17 april overleden op
de leeftijd van 83 jaar. Bij leven was Henk een
geliefd kermisexploitant.
Henk is overgebracht naar: Uitvaartcentrum De
Nieuwe Ooster Rozenburglaan 7 te Amsterdam,
alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 23 april om 11.00 uur in de Aula van:
Crematorium Westgaarde Ookmeerweg 275 te
Amsterdam. Na de plechtigheid is er een samenzijn
in de ontvangstkamer van het crematorium.
Correspondentieadres: Annie Bartling-Beekvelt,
Vredenhofweg 1953, 1051 LL Amsterdam.
—————————————————————
12-04-2015, overleden Wil Huigens
Bericht ontvangen van de Kermis Carrousel,
Kennisgeving condoleance
Geachte Kermis Carrousel abonnee,
Naar aanleiding van het overlijden van Wil Huigens
heeft de familie ons gevraagd u via een mail te
informeren. Vanuit respect voor en medeleven met
de nabestaanden delen wij u daarom het volgende
mede:
Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat zij
voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het
overlijden van onze dierbare, zorgzame moeder en
oma Wil Huigens, weduwe van Cock van Dam.
Zij is op 12 april overleden en heeft 75 jaar mogen
worden.
De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal gehouden worden op woensdag 15 april om
13.30 uur in de Schelde aula van crematorium
Zoomstede, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom.
Moeder, oma, is overgebracht naar Uitvaartcentrum
C. van den Boom, Aletta Jacobsstraat 8 te Bergen op
Zoom, alwaar geen bezoek.
Correspondentieadres: Dr. Ir. Van Veenweg 28,
4612 PE Bergen op Zoom
—————————————————————
14-06-2015 worden gedoopt op het KSCC
Schippercentrum Nijmegen om 14.00 uur:
Alysha Gühnen, doopnamen Alysha, Romina,
Cheyenna, Anja, geboren 14-10-2005.
Ouders Anja en Henk Gühnen.
Correspondentieadres: Molenmakershoek 118, 7328
JL Apeldoorn.

Bennie Meinen, doopnamen Albertus, Henderikus,
Frits, geboren 06-06-2007
ouders Berrie Meinen en Jolijn Stegeman.
Correspondentieadres: Het Landeweerd 53, 7451
VC Holten.
—————————————————————
09-04-2015, doop van Max Oliver Schreurs,
geboren 08-10-2014. Ouders Mark en Samanta
Schreurs, broertje Scott. Peetttante: Roos
Doornberg. Locatie KSCC-Nijmegen
Correspondentieadres: Wezenland 262, 7415
JE Deventer
—————————————————————
14-03-2015 overleden Jan van Eijk
Bericht van de Kermis Carrousel
Naar aanleiding van het overlijden van Jan van Eijk
heeft de familie ons gevraagd u via een mail te
informeren. Vanuit respect voor en medeleven met
de nabestaanden moeten wij u daarom het volgende
mededelen:
Zeer onverwacht is op 14 maart Jan van Eijk
overleden. Hij heeft 83 jaar mogen worden.
U kunt afscheid nemen van Jan en de familie
condoleren op donderdag 19 maart van 19.00 tot
19.30 uur in uitvaartcentrum Voorst DELA, Oude
Rijksstraatweg 4a te Twello.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag
20 maart om 14.00 uur in de grote aula van
crematorium Steenbrugge, Raalterweg 29 te
Diepenveen.
Na afloop is er een samenzijn in de koffiekamer van
het crematorium waar gelegenheid is tot condoleren.
Correspondentieadres: Twelloseweg 77 7396 BM
Terwolde
—————————————————————

Op 15-03-2015,
worden in de H. Maria
Geboortekerk ,
Kerkweg 5 te
Gellicum, gedoopt
Romano Harry
Marinus Leemkuil,
peettante Kelly
Eckelboom
en
Jaylinn Christien Willemien Leemkuil, peettante
Corissa Knubben.
Correspondentieadres: Meidoornlaan 13, 4771
AN Herwijnen

—————————————————————

03-03-2015, overleden
Menke van der MuurHaitsma, geboren op
29-04-1937, echtgenote
van Jelle van der Muur.

De crematie heeft plaatsgevonden op 6 maart 2015
in het crematorium Yarden te Goutum.
Correspondentieadres: Tjallingaweg 34, 8934
CB Leeuwarden
Vannacht toch nog heel onverwacht van ons heen
gegaan, mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en
overgrootmoeder.
Ze was bijzonder trots op haar klein- en
achterkleinkinderen.
—————————————————————
28-02-2015, geboren Hansje-Cornelis, zoon van
Chris en Anneke Eckelboom, broertje van
Christiano en Jamian.
Correspondentieadres: Tubantenweg 13, 5349 BE
Oss. Peettantes: Mary Cameron en Claudia
Eckelboom
—————————————————————
Op 17-04-2015, gaan trouwen Jan Peters en Nell
van Woesik-van Liempd
Correspondentieadres: Olieslagerwei 10, 5551
SG Valkenswaard.
Vanaf het moment dat ik je zag, dacht ik, jij hoort bij
mij!
Vanaf toen, kwam er steeds meer liefde bij…
—————————————————————
14-02-2015, geboren Jeany (Johanna, Antonia,
Henrica, Maria), dochter van Jan en Lena HinzenOrderlman, zusje en broertje van Roelie en Matheu.
Peettantes: Jeanet van de Vorst Ordelman en
Gwendelyne Lubbers.
Correspondentieadres: Jan en Lena HinzenOrdelman, Eindhovenseweg 91B, 6002 TB Weert.
—————————————————————
01-03-2015, Doop van Bellaphina, dochter van
Beppie en Frans de Voer, zusje van Angelina en
Roemjana.
Petekind van Frans Poppeliers en Getty SomersVerstappen
01-03-2015, H. Communie van Angelina, dochter
van Beppie en Frans de Voer, zusje van Roemjana
en Bellaphina
Locatie: Schipperscentrum KSCC Nijmegen, 14.00
uur

21-02-2015,
Doop van Johannus
Hubertus Hans Lutjens,
zoon van Hans en
Esmeralda Lutjens-Van
Reken, broertje van
Jennefer.
Peetvader: Michael
Brunselaar
Peetmoeder: Petra Geven
————————————————————
Doop van Liesie Johanna Maria Christien (Liesie)
Geeris (geboren op 11 september 2014)
Dochter van Jan Geeris en Annie Dufour.
Peetoom Henkie Nouris, Peettante Geertruida
Nouris-Dufour.
07-02-2015, overlijden Johannes Gerardus (Joop)
van Marel
Naar aanleiding van het overlijden van Joop van de
Marel (geboren 2 april 1963) echtgenoot van
Renate, vader van Samantha & Tiny, Melissa &
Arjan , heeft de familie ons gevraagd u te
informeren. Vanuit respect voor en medeleven met
de nabestaanden moeten wij u daarom het volgende
mededelen:
Na het moedig dragen van een slopende ziekte is
Joop van de Marel op zaterdagmorgen 7 februari
overleden. Joop heeft slechts 51 jaar mogen worden.
Joop ligt thuis in Sevenum, alwaar een ieder die dat
wil afscheid van hem kan nemen.
Het adres: Het Erf 13 5975 RN Sevenum
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 13 februari
om 15.00 uur, Kerkstraat 2 te Sevenum in de H.H.
Fabianus & Sebastianus kerk
De erop volgende crematieplechtigheid begint om
17.00 uur. Het adres: Heeze Somerenseweg 120 in
Heeze.
Correspondentieadres: Het Erf 13 5975 RN
Sevenum
Bidprentje
Joop
*02-04-1963
+ 07-02-2015
Joop groeide op in de kermiswereld, waar hij zich
prima in voelde, dit werd zelfs zijn lust en zijn
leven. Na zijn schooltijd op het internaat in OudGastel, waar hij niet op de diploma uitreiking
hoefde te komen omdat er volgens de leraar toch
niets van hem terecht kwam, popelde hij om met zijn
ouders op reis te gaan.
Na de plotselinge dood van zijn vader, werd de
jonge Joop eigenlijk de kostwinnaar van het gezin,

en werd tevens de steunpilaar voor zijn moeder en
broers.
Op 14 oktober 1985 krijgen Joop en Renate
verkering en op 29 januari 1988 werd dit bezegeld
met een huwelijk. Later werd het huwelijk bekroond
met twee dochters.
Die 3 meiden waren en zijn Joops trots!
Met hard werken en veel gegoochel kochten Joop en
Renate de Funny Mouse, waarmee ze 15 jaren
gerezen hebben.
Joop ging het op de reis wat rustiger aan doen en
richtte zijn aandacht voor 200% op de toekomst van
de kinderen.
Eerst kwam er een ijswagen, 3 jaar later kwam
Hoek van Holland op zijn pad.
Dat was wat Joop helemaal zag zitten om de
toekomst van zijn dochters veilig te stellen.
Joop was een gezinsman en familieman in hart en
nieren. Ook voor vrienden en collega’s stond hij
altijd klaar. Geen probleem was te groot of te
moeilijk, alles kon.
Zijn motto was: “Komt het niet van links, dan komt
het wel van rechts en anders sturen we het wel.”
Toen werd Joop ziek en dit was iets wat hij zelf niet
kon sturen, hij moest het heft uit handen geven.
Hij heeft een oneerlijke strijd gestreden, die hij niet
kon winnen. Maar hij heeft tot het laatste moment
gevochten, omringd door zijn gezin, familie en
vrienden.
Joop is thuis in alle rust vredig ingeslapen.
Jij zal altijd over ons waken,
Voor altijd in ons hart.
06-02-2015, Huwelijk Bram en Amanda
Bram van de Molengraft en Amanda Sipkema
trouwen vrijdag 6 februari 2015
Zij zeggen elkaar het jawoord om 12:00 uur op
Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch,
waarna ze voor de Kerk gaan trouwen om 14:30 uur
in de ‘Kappel in ‘t Zand’ in Roermond.
De viering wordt voortgezet met familie en vrienden
‘s avonds in de ‘Postkoets’ in Horn.
Een felicitatie sturen?
Heirstraat 16
6181 HM Elsloo
—————————————————————
08-02-2015,
Doop van Johanna Franciscus de Voer
Dochter van Marcel en Maria de Voer
Peetvader: Daniël de Voer
Peetmoeder:Johanna Roossien
De doop is om 16:00 uur in de Mariakerk te
Apeldoorn.
Aansluitend wordt de viering voortgezet met familie
en vrienden in Nijkerkeveen.
—————————————————————

23-01-2015,
Huwelijk Corrie
Spelbrink en
Corina Straathof
Zij geven elkaar het
ja-woord om 12.00
uur in het Oude
Raadhuis te Alphen
aan den Rijn.
Om 13.00 uur trouwen ze in de Sint Bonifaciuskerk
te Alphen aan den Rijn,
waarna ‘s avonds de dag feestelijk wordt afgesloten
met familie en vrienden in
‘Bob’s Party & Events’ te Uitgeest.
Wil je ze feliciteren? H. Kamerlingh Onnesweg 15
2408 AX Alphen aan den Rijn
09-01-2015, Huwelijk van Willemien & Nico
Sterrenberg
0m 12.30 geven wij elkaar het ja-woord in het
raadhuis, Markt 1 te Uden.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 13.30
uur in de Petruskerk te Uden.

09-01-2015, Eerste
heilige Communie
Delilah Brunselaar

